
Iparunk egyik kozepvezetoi
beosztasu munkatarsaval
beszelgettem a minap.
Valahogyan szoba kerultek
a mikroszamitogepek
s a mikrogepeket epito
amatorok. Beszelgeto-
partnerem szamomra
erthetetlen ellenszenvvel
beszelt roluk. - Nem ez a helyes
irany - mondta. - Nem
hiszem, hogy a sajtonak,

a kdzvelemenynek a szamito-
gepek amator epiteset kellene

tamogatnia - fejtegette.
Oszinten szolva kicsit

ertetlenul, majdnem bamban
meredtem ra, hiszen nem
ertettem, mi baja lehet egy
iparpolitikai szakembernek
eppen ezekkel a jo szandeku,
lelkes amatorokkel, akik
penziik szukossege okan
maguk akarjak megepi'teni
a szamitogepuket. Nem
ertettem bostorgeset mar
azert sem, mert magam ugy
gondolom, hogy az effele

amator tevekenyseg a szamito-
gepek szamanak
gyarapodasan tul masfele
haszonnal is jar az orszag
szamara. Hiszen az ilyen

tevekenyseg emeli az orszag
lakossaganak muszaki kultura-

jat, termeszettudomanyos mu-
veltseget is. (Marpedig egy orszag ipari-technologiai szin-

vonala tobbek kozt ett6l a kulturatol is fugg.)
No de visszaterve a beszelgetesre. Egy sz6 mint szaz, nem
ertettem beszelgetotarsam aggalyoskodasat. Erintve is erez-

tem magam a dologban. hiszen mint a BIT-LET szerkesztoje,

elkoteleztem magam a KIT-epitok mellett. Nehany perces
,,sumakolas" utan azutan beszelgetopartnerem kibokte az
igazat, kibokte, hogy mi faj neki.
- Nezze - mondta -, en mint az ipari vezetesben dolgozo,
pontosan tudom, hogy mibe keriil nekunk ez a hobbi. Nem-
csak ez, hanem mindenfele mikroelektronikai amator teve-

kenyseg. Nem is olyan regen vegeztunk egy erdekes vizsgalo-

d£st. Nehany olyan statisztikai szamot kertunk az erdekelt
iparvallalatoktol, amelyekbol ugy tudtunk kiolvasni bizonyos,

bennunket erdeklo adatokat, hogy az adatszolgaltatok nem
vettek ezt eszre. Arra voltunk ugyanis kivancsiak. hogy a val-

lalatokhoz beerkezo mikroelektronikai alkatreszeknek mi lesz
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a sorsuk. Kiderult, hogy
a megkerdezett vallalatok

jelentos alkatr^szmennyisegrol
nem tudnak szamot adni.

Mit gondol.
nova lettek ezek?

Ott vannak azokban
a keszulekekben, amelyeket

a maguk amatorjei epitenek !

Lenyegeben eddig tartott
a beszelgetes, amelyen

kesobb kezdtem toprengeni.
Valoban, a vallalatokt6l,

uzemektol „kolcsdnzik"
az amatorok az alkat-

reszeket ? Es tessek mondani,
honnan vehetnek meg?

Meseljek a mikroelektronikai
alkatreszeket arusit6 szak-

boltok szegenyes kinalatarol?
Vagy az effeleket arusito

maszekok csillagaszati

arairol? Akit erdekel,
ugyis tudja mindezt. Ha
mindezen alkatreszeket

normalis aron, rendszeresen
lehetne vSsaroIni, akkor
vajon hany szazalekkal

kevesebb alkatresz tiinedezne
el az illetekes

vallalatoktol? Ennek fol-

becsiilesere nem vallalkozom.
De hogy nem a gepepites,

az amator tevekenyseg
visszaszorltasa lenne a jo

megoldas, erre
szent eskuvest is teszek, ha kell ! De van a dologgal meg egy
problemam. Ha a vallalatok, hogy ugy mondjam, eszre sem
veszik, hogy kezen-kozon ettunedeznek a nem is tulsagosan
magas erteku alkatreszek, akkor ez azt jelenti, hogy tobb van
az adott vallalatnal abbot az alkatreszbol, mint amennyire
szukseg van. De hiszen a mikroelektronikai tevekenyseggel
foglalkozo vallalatok azt allitjak, hogy ha tobb alkatresz lenne,
sokkal tobbfele szerkezetet tudnanak gyartani, s valamennyit
el is tudnak adni, joval nagyobb szeriakban, mint ma...
Ulok az irogep mellett 6s nem eVtem. Legfeljebb erzem, hogy
a mikroprocesszoraim mindja>t felmondjak a szolgalatot.
Kedves olvasok

!

Annyi mindenben segitettek mar a BIT-LET szerkesztojenek

!

Segitsenek most is! Magyarazzak meg, hogy hogy van ez az
egesz! Aki erti,

keszto

:

irjon! Addig is boldog uj evet kivan a szer-

Angyalosi Laszlo

I
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Hlroldal - keppel es szoveggel a Spectrum Plus g^pr6l

^) Programaj&nlat - egy „f6nyk6pez6" program a HT 1080Z-re, amely foleg ugyes kezueknek lehet kincs!

Cfo Magyar szdvegszerkesztds a Spectrumon - megtudjuk, hogy hogyan magyarfthat6 a Spectrum nagy hiru

szovegszerkeszt6je. a Tasword

ffi Z80 utaslt£sk6szlet - Sorvezetonk nagy pillanathoz e/kezett! Kozreadjuk a gepi k6dot tanul6k nagy kincset

a tablazatok t^blazat^t!

^ Posta - amib6l megtudhatjuk, hogy mire \6 a !; a ©; a ~; a [; 6s a %.

^ BIT-LET kar&csony - kar^csonyi aj^nd6kunk ugyan janucirig v^rat mag^ra, de aze>t rem^ljuk.

kibfrj^k turelmetlen olvas6ink is!

© Itt a Primo, hot a Primo - hosszu hallgatas ut^n v^gre nehany prfma kis inform^ci6 a Primo jelen6r6l

!

A Vallalkozdk fdruma - megtort a jeg ! Rovatunkban eloszor kozolhetjuk egy olvas6nk fr^s^t. amelyben erdekes gondolatokat

vet fol a mikroszoftver mikropiac£rol

© G4pnyer6 - s az lesz a nyer<5, aki harmadik feladatunkat is j6l megoldja!
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. JEC es a Cullinet Software Inc. bejelen-

tette. hogy fejlesztesi szerz<5dest kotottek

olyan termek letrehozasara. amely biztosftja

a DEC VAX gepeinek csatlakozasat az IBM
nagyszam(t6gepekhez egy adatbSzis-kezelo"

rendszeren keresztul. A szerzGdes celja meg
az is. hogy olyan alkalmaz£si rendszereket

integraljanak. amelyekkel az IBM es a DEC
termekek a piacon versenyeznek. Az adat-

bazis-kezel6 rendszer alkalmas lesz arra.

hogy az IBM nagysz^m(t6gepeken letezfl in-

form6ci6kat intelligensen szurve tov£bbi'tsa

a VAX munkaallomasok szamara

A Horizont Software Systems nevu San
Francisc6-i szoftverhaz uj termeke a Lati-

tude, amely szovegfeldolgoz£si es gazdas£gi

tervezesi (spreadsheet) feladatokat l£t el az

UNIX operacitis rendszer alatt. Amikor a

villog6 kurzor a szoveget tartalmaz6 ablakr6l

a gazdasSgi adatokat tartalmaz6 tSblSzatra

jut. akkor a ..parancssor" automatikusan

funkci6t vSlt. A programcsomag kaphat6 az

Altos, AT&T. Onyx. Sun 6s DEC rendszerekre.

A Horizont termeszetesen az IBM PC AT-hez
is ajanlani fogja ezt a szoftvert. ha ez utribbi

kaphat6 lesz. A tobbfelhaszna16s szoftver

ara 995 dollar kissz£mft6gepekre. bele6rtve

az Altos. AT&T. 3B2/300 es PC AT ge-

peket.

n3t hasznal. A 20 megabyte-os valtozat

1 1 560 dollarba. a 1 0 megabyte-os 8995 dol-

larba keriil. A szallltasi kesedelmek meg-
akadalyozt£k a szoftverhazakat abban. hogy

a kesz nagygepes VM rendszereket a mikro-

gephez hangoljak. Az elad^sokat a gep tel-

jesltmenye is visszatartja. hiszen a VM prog-

ramok 8-10-szer lassabban futnak rajta a

nagygepekhez viszonyltva. A megfigyelGk

szerint varhat6. hogy az IBM a PC AT „ko-

vet6" termekekent piacra hozza az XT/370
javftott vaMtozatSt.

Az IBM PC bevezetesekor problemat jelen-

tett az Intel 8088-as chipek hianya. Mint azt

az olvasbk kor£bban megtudt£k. az IBM PC
AT mikroprocesszora az Intel 80286 lesz.

Annak erdekeben. hogy az IBM PC AT-vel

hasonl6 problemak ne fordulhassanak el6,

az Intel szerzfldest kotott az Advanced Micro

Devices kaliforniai ceggel a 80286-os chip

gyartasara. A kfserleti gyartas 1985 els<5

negyedeveben indul.

A Las Vegas-i COMDEX kiallftason a Palo

Alta-i Digital Pathway nevu ceg bejelenti

a Sound Ware nevu hangkommunik£ci6s
(beszedfelismer<5) programcsomagj£t az IBM
PC XT-hez 449 dollarert. A termek egy ki-

egeszft<5 k^rty^b6l es a hozz£ tartoz6 szoftver-

b6l all. A szoftver funkci6i koz6 tartozik az

uzenet visszaj£tsz£sa, automatikus tarcsazas,

t^voli hozzSferes. jelsz6haszna1at. hang^llo-

mSny tov£bbft£sa.

Az IBM szemelyi szamft6gepeinek egy

ujabb verzi6ja>a fogad el megrendelest. Ez a

valtozat a katonai megrendelflk 6s a gepet

hal6zatban felhasznal6k koreben kelt erdek-

l<5dest. Ezt a valtozatot nem a kommersz
gepeket gyart6 Boca Raton-i telepr<5l szSI-

litjak, hanem az IBM Federal System Division

gyartja az Egyesult Allamok honvedelmi

miniszterium£nak specifik3ci6i szerint. Ez

annyit jelent. hogy az itt gyartott IBM PC
XT megfelel a radiofrekvencias biztonsagi

kovetelmenyeknek. Epuleten kivuli Iehallgat6

keszulekekkel nem lehet megallapftani, hogy
mire haszn£ljcik a szSmi'tbgepet.

A szallltasi kesedelmek. a lassu szoftver-

fejlesztes es a viszonylag magas a> akadS-

lyozza. hogy az IBM XT/370-es szamit6gep

igazi presztfzst szerezzen a piacon. Ezt a

mikrogepet 1983 okt6bereben jelentette be

az IBM. els<5 szallltasait 1984 juniusaban

kezdte. Az XT/370 egyidejuleg (geri az

IBM PC es a VM operacitis rendszer szol-

gSltatasait 256 kbyte RAM es 10. illetve

20 Mbyte-os fix-lemez segftsegevel. A VM
szolgSltatasokhoz 4 Mbyte virtualis mem6-

• bit: egy kettes szamrendszerbeh helyiertek (0 vagv 1

)

• byte (b^jt) 8 bitb6l alld memoria ..egyseg"

• gepi kod : a gep sajSt nyelve. a BASIC utasitasokat el6szor erre forditja le. csak azutan

tudja vegrehajtani

• hardware (hardver). a g6p mGszaki-fizikai ..teste"

• interface (interfejsz) : mas gepekhez vagy penfenakhoz vai6 kapcsol6dasi lehetGseg

• membria: adatok es programok tarolasara szolgai6 egyseg
• mikroprocesszor (CHIP) a mikrogep ..lelke". a gep mOkodeset vezerl<5 integralt

_
a>amkor

• nagy felbontasu grafika: ha a gep a kepernyOn sok pontot tud kulbn megjeleni'teni

• periferia: a gephez csatlakoztathatd megjeleni'tfi. tarold es adatbeviteh eszkozok

• program: feladat vegrehajtasara osszeallitott utasitassorozat

• RAM (angol betuszo) a gepet basznald szamara tel|esen hozzaferheto (felulitriat6 es kiolvashatb)

mem6naterulet
• ROM {angol be'uszb). csak kiolvashat6 mem6naterulet. amely a gep programozhatdsagat piztosit6

..tudasanyagot" tartalmazza
• software (szoftver). mindaz. ami a gepbe ..beleifhatd"

• szintaxis: a programirasra vonatkoz6 formal szabalyok osszessege

SZAMITASTECHNIKAI MELLEKLET- DECEMBER

A San Antoni6-i Datapoint ceg uj szoftver-

csomagot jelentett be. amellyel IBM PC-t

lehet csatolni a Datapoint helyi h£l6zataihoz.

Az ARC net-hez val6 kapcsol6d^s kiegeszul

egy CP/M operScibs rendszert tamogat6

programmal is. A szoftvert az Intelligent

Network Executive csato!6kartya egeszfti ki.

A ka>tya es a szoftver ara egyuttesen

770 dollar. A Datapoint uj bejelentesevel

val6sz(nuleg tovabb er6sfti hegem6ni^jat

a helyi hal6zatok piacon. Ez a ceg az els<5k

egyike volt ezen a teruleten. es jelenleg

6000 mukod<5 helyi h^l6zat szarmazik tfile.

dmu. szemelyi szamft6gepekkel

foglalkoz6 lap felmerest vegzett 1200 el6-

fizet6jenel arr6l, hogy a tulajdonukban.

illetve va1lalatukn£l alkalmazott szemelyi sz^-

mft6gepeket milyen teruleteken haszn^lj^k.

A felmeres eredmenye megcafolta azt a fel-

tev6st. hogy a szemelyi sz^rn(t6gepeket ffileg

egy-egy kivalasztott teruleten. celalkalmaza-

sokra haszn£ljcik.

Alkalmazasok a vallalatoknal

:

Szovegfeldolgoz^s
Szoftverfejlesztes

Gazdasagi tervezes

Grafika

Sz£mvitel

Mernoki alkalmaz^s

Tudomanyos alkalmaz^s

Tavkozles
Keszletgazdalkodas
Berelszamolas
Kereskedelmi ugyvitel

Ipari alkalmazSs

Ad6sz6m(tasok
Beruhaz^sok tervezese

Alkalmazas szemelyi hasznalatra:

Szovegfeldolgozas
Programoz^s
Hardver- es szoftvertervezes

saj^t hasznalatra

Keszen vasarolt jatekprogramok

hasznalata

Saj^t adatok naprakeszen tartasa

Szemelyes penzugyek
Szamftastechnika tanulasa

Gazdasagi tervezes

84%
58%
54%
45%
45%
44%
44%
38%
35%
26%
24%
22%
14%
11%

69%
60%

50%

45%
38%
35%
31%
29%

o
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SPBCIflH

Az Apple szamit6g6pgyart6 ceg leszallf-

totta az Apple lie alapkonfiguraci6 arat

100 dollarral. (gy az Apple lie 1195
dollarba kerul ezentul. A 100 dollaros

armegtakaritas6rt tovabbi szoftverva-

sarlasra nyflik Iehet<5s6g. Az Apple lie

iranti 6rdekl(5d6s nem volt el6g nagy.

viszont az Apple lie iranti 6rdekl6d6s

nem csokkent a vart mdrtekben.

Ez utbbbi szallltasi gondokat okozott a c6g-
nek. Csak szeptemberben 1 20 000 egys6g
szalli'tasaval maradt el a rendelesekhez kepest.

Az Apple lie £ra 895 dollar.

A Spectrum megjelenese 6ta - ennek im-

maron tobb mint k6t eve - a piac alaposan
3talakult. A Spectrum volt az els6 elfogad-

hat6 aru szmes szam(t6g6p. 6s 1982-ben
alaposan visszaszoritotta versenypartnereit.

A Sinclair c6g 6Iete nehezebb6 valt a C 64
megjelen6s6vel. raadasul itt van mar a k6t

ujabb Commodore, a C 1 6 es a Plus 4 is —
valamint az Amstrad es MSX tipusok. A telje-

sen mozg6 billentyuzettel es bonyolultabb
hangk6pz6si Iehet6s6gekkel ellcitott gyart

manyok olcs6bbak. mint valaha. 6s bizony

a r6gi vagasu Spectrum veszelybe kerult.

A szakemberek ez6rt elkerulhetetlennek I6t-

jak a fejleszt6st, melyet k6t lehetseges teru-

leten kell v6grehajtani. Egyreszt a jelenlegi

Spectrum (vagy ahogy mostanaban emle-
getik: Spectrum Minus) arat le kell torni.

masr6szt egy plasztikai mut6tet kell rajta

vegrehajtani. azaz jobb billentyuzetet kell

neki adni.

Mint a Personal Computer News-b6l erte-

sultunk, az uj Spectrum, a Spectrum Plus

hamarosan a piacon lesz. A Spectrum Plus

pontosan olyan alakot kapott. mint batyja.

a QL, csak rovidebb annal. L3that6an olyan

g6pnek tervezt6k. amely 180 font6rt egy
majdnem tisztesseges billentyuzettel szolgal.

Az elv hasonl6. mint a QL-nel. A billentyu

egy kapcsolon keresztul egy membrant
nyom le. A billentyuk 6ppugy formaterve-
zettek. akar a QL-6i. viszont a Spectrum
gombokon j6val tobb a felirat. ami a billen-

tyuzetet attekinthetetlenne. a gombok tapin-

tSs6t kellemetlenne" teszi - irja a PC News
szakir6ja. A billentyuzet ket kipattmthatti lab-

bal el<5re donthetfl, 6s (gy alul elegendS hely

marad az Interface 1-nek is. Az Interface

2-vel mar mas a helyzet. A labak kitolasa

utan kimered a levegflbe. ami a cartridge-ek

csatlakoztatasat alaposan megnehezfti.
Igazan j6 szolgaltatas a doboz bal oldalan

elhelyezett RESET gomb. A PC News sok
kritizalnival6t talal a Spectrum Plusban.

mi ennek ellen6re ugy gondoljuk. hogy a

Spectrum t6rh6di'tasat csak novelheti a pro-

fibb billentyuzet.

A Mutual Broadcasting System egy Multi-

comm nevu adatkommunikaci6s szolgalta-

tast kfvan bevezetni. muhold alkalmazasaval.

A c6g 850 radi6s kdzvetfto" allomasat ki-

vanja hasznalni adat- 6s hangtovabbftasra.

Az adattovabbftas szoftver 6s elektronikus

posta kiszolgalasara is vonatkozik. Minden
tovabbi'tott uzenet rendelkezik egy azono-
s(t6 koddal. amely jelzi. hogy az el6fizet6k

kozul kiknek sz6l. A vev<5k6szuT6kek ara

200 dollar. A Mutual azt tervezi. hogy radios

szoftver elosztasSt New York allamban az

iskolSk szoftverellatasara fogja hasznalni.

Ha ez a kls6rlet sikerul. akkor az AMWAY
nevu ceg ugyanezt a szolgaltatast az ottho-

nokban talalhat6 szem6lyi szamitog6pek
szoftverellatasara fogja hasznalni.

Rossz hir a Tektronix sz6mara, hogy az

Integraph nevu c6g it bejelentett egy UNIX
alapu 32 bites munkaallomast a Tektronix

szeptemberi bejelentesei utan. A term6k a

Tektronix term6keihez hason!6an szam(t6-

g6ppel tamogatott tervezest 6s gyartast szol-

gal majd Interpro 32 n6ven. Az uj g6p hasz-

nalhato majd MS/DOS alatt vagy terminal

emulatork6nt mint DEC DT200. Tektronix

4014. esetleg IBM 3270. A sza*mit6g6p

15 inches, 1184x884 felbontasu szfnes k6p-

erny<5vel rendelkezik. Ara korulbelul 20 000
dollar munkaallomasonk6nt.

A Bolyai Janos Matematikai Tarsulat az

iskolas?1mftog6pes program segit6se 6rde-

k6ben. ebDen a tanevben is rendszeres kon-
zultacidkat szervez a szami't6g6pet hasz-

nal6. illetve hasznalni kfvan6 pedag6gus
koll6gak sz6mara. A konzultaci6kon a sza-

mft6g6p hasznalat^val tartalmi. m6dszertani.

technikai. programozasi k6rd6seivel egyarant

foglalkoznak. A konzult£ciok idopontja
1984. december 3-t6l kezdve minden hetf6n

d6lut6n 3-5 6raig. az ELTE TFK 6pulet6ben

(Bp. VII.. Kazinczy u. 23-27. III. 311.. g6p-
terem. Verseny Aruhaz mgott). K6thetente

felk6rt el6adokkal bemutat6t. el6adast. ko-

tott temahoz kapcsol6d6 konzultaci6kat

tartanak. a kozbens<5 hetekben pedig. ki-

zar6lag pedag6gus koll6gak resz6re. sza-

mltdgepes gyakorl6si 6s kotetlen konzul-

t6ci6s Iehet5s6geket biztositanak. ahol b6r-

milyen egyeni k6rd6ssel lehet jelentkezni.

a programirashoz, -javftashoz es -fejleszt6s-

hez is segits6get adnak.
Tervezett programok (a K kotetlen kon-

zultaci6t jelent):

1985. januar 7. Hubert Tibor (Kvassay Jen6
Szakk6z6piskola) : Hogyan tartok szamit6-

gepes 6rat? (m6dszertani. gyakorlati k6rde-

sek)

Januar 1 4. K
Januar 21.: TorokL. Turul (KFKI) : Valogatott

peldak a KFKI ujabb sz^mi'tastechnikai pel-

dat^rab6l (megjelen6s varhat6 ideje 1984.

december-1 985. januar). A p6ldatarb6l a

r6sztvev6k 1-1 p6ldanyt kapnak.

Januar 28. K
Februar 4.: Hubert Tibor: Hogyan tartok

sz£mi't6gepes szakkort?

Februar 11.: K
Febru6r 18.: Sz6kely Jen6: BASIC progra-

mok egyszerus(t6se.

Februar 25.: K

SZAMITASTECHNIKAI ME LLEKLET OECEMBE



* -7P*
"0

7*

^7*/T

ft
7*

*wft

A*

•>V7

4^ -$fc£

'M%7*

J>? rf* A/ >B
°4

:0

7'; »t<v *V/*> 7

7; 4>

V,

SZAMITASTECHNIXAI MfUEKLET- DECEMBER



A, ,W^V

ft

5V
3*

SZA MITASTECHNIKAI Mluf^LtT DECEMBER



Hi
i
—

S Z* M ITASTECHNIKAI M E I IE K LET DECEMBER

A szemelyi szamitogepek egyik legtc -nosabb otthoni felhasz-
1

nalasi lehetosege a szovegszerkesztes. Minden, irogepen
vegezheto munka sokkal konnyebbe valik a szdvegszerkeszto
programok hasznalataval. A javitasokat, atalakitasokat a kep-

ernyon vegezzuk, es nyomtatonk mar csak a tisztazatot irja

ki, azt viszont ahanyszor csak akarjuk es annyifele valtozat-

ban, ahogy tetszik. A magyar nyelvteruleten jelentos prob-

lema, hogy a legtobb szemelyi szamitogepen hianyoznak nyel-

viink ekezetes betui. A Sinclair Spectrum es nehany mas ol-

csobb gep eseteben problema a nem irogepszeru billentyuzet

is, ennek megoldasa hardveres kollegaink ugyessegen (es

persze az alkatreszellatason) mulik. A magyar ekezetek hia-

nya azonban a legtobb gepen, igy a Spectrumon is, szoftver-

bdl megoldhato. A Spectrumhoz keszult szovegszerkesztok
koziil kiemelkedik a Tasman Software ceg Tasword Two nevu
programja. Az alabbi leiras alapjan barki, aki rendelkezik a

Tasword Two szovegszerkesztdvel, alkalmassa teheti azt arra,

hogy a kepernyon magyar betus szoveg jelenjek meg. A ma-
gyar szoveget termeszetesen ki is menthetjiik, ujra behiv-

hatjuk stb. A Sinclair printer ki is nyomtatja magyar betuin-

ket! Egyeb nyomtat6kon azonban magyar betukeszlet kell

- erre a problemara most nem terhetiink ki.

Aki mar latott Taswordot mukodesben, tudja, hogy a Tasword
64 betut ir egy sorba, azaz minden Spectrum betuhelyre

kettot. Ez ugy lehetseges, hogy mig a Spectrum betuit al-

koto pontok egy-egy 8x8-as negyzetben helyezkednek el, a

Tasword-betuk ezt megfelezik, es csak 4x8 pontot vesznek
igenybe. Meg pontosabban csak 3x8-at, mert a negyedik

nyolcas oszlop elvalasztasra kell, hogy ne folyjanak ossze

a betfik (1. abra). Ezeket a ,,sovany" betuket a Tasword
sajat karaktertablaja alapjan allitja eld a Spectrum. Ezt a

karaktertablat kell tehat atalakitanunk a magyar betuk hasz-

nalatahoz. A karaktertabla a memoriaban (a Tasword gepi

kod reszen beliil) a 61184-es cfmnel (EFOO h) kezdodik, ez

az ASCII jelkeszletben a sz6koz (space) helye. (Lasd a Tas-

word hasznalati utasitas 21. oldalat, valamint a Spectrum
gepkonyvben a 183. oldaltbl.)

Mielott tovabblephetnenk, el kell donteniink egy nehez ker-

d6st. Hova, mely billentyQkre tegyuk a magyar betuket? A
Harom lehetdseget ismertetek, mindegyiknek van elonye is, »

hatranya is. Csak kompromisszumos megoldas kepzelheto el.

mivel a Spectrum-billentyuzeten igen keves a hely. (Egy ne-

met betOkeszletes gepen peldaul az u es 6 mar adva van, fel-

hasznalhatjuk az a helyet stb.) Nines konnyu dolgunk, mert k
a kovetkezo betuknek kell helyet talalnunk:

aA, eE. if, 60, 60, 60, uU, uU, uU
Ez 18 betu lenne, ennyit a Spectrumon elhelyezni nagyon
nehez. Nem lehetetlen, de akkor igenybe kell venni a graf ikai

karakterek helyet is. Egy kezenfekvonek tuno lehetosegrol

azonban le kell mondanunk. A „felhasznalo altal meghat^ro-
zott grafika"(UDG, I. a g6pkonyv 8. 6s 92. oldalait) a Tasword
programban nem mukodik, ide tehat nem tehetjiik magyar
betu inket. A 1 8 betubdl nyugodtan elhagyhatjuk a nagy hosszu

J-t es u-t, de a tovabbi elhagyasok mar fajdalmasabbak.

/. lehetosdg: Tegyuk a magyar betuket a legfelso sor piros

jelei helyere, tehat az 1-0 billentyQkre. Ez esetben minden
magyar betuhoz meg kell nyomnunk a Symbol Shift billen-

tyQt is. Nem orom, de megszokhato. A felso sor jeleibol iga-

z£n csak a ! es a % a fontos, ezeknek keressiink mas helyet,

peldaul a fontjel ( £)vagy a hatvanyozas jel ( t ) helyet, amelyek
ritkan kellenek. A zarojelek helyett majd a /-at hasznaljuk

Symbol Shift + v-vel. Mivel a felso sorban csak 10 hely van
felhasznalhatiuk meg a (-) jelek helyeit, de a tobbit (pi. a



Samalattal kell tudomasul vennunk. hogy olvas6ink feny<5fa)a ala nem tudunk egy-

eqy szamft6g6pet tenni. Pedig h.ggyek el. a szandek megvan bennunk. de nem

futia Megis ugy gondoltuk, hogy j6 lenne kitalalni valamit. Szemunk elott folrem-

lett a befagyott Duna. sok ezer szamlt6gepessel. amint egy-egy szamitogeppel

a kezunkben kortancot lejtettunk. De errol is letettunk. mert rajottunk. hogy a gepek

esetleg nem bi'rnak \6\ a minuszokat.

Gondoltunk egy nagy. szamit6gep alaku tortara is. amelyet egyutt fogyasztunk el

a Gerbaud-ban. de azutan optimistan a homlokunkra csaptunk. hogy nem. hat oda

be sem fern<§nek a BIT-LET-hiv6k. Mil hat? Mit adjunk a fenyofa ala?

Azutan eszunkbe jutott az az egyszeru tervecske. amelyet mSr a BIT-LET mduiasa-

kor dedelgettunk magunkban. [me. tehat a BIT-LET karacsonyi meglepetese:

Kedves BIT-LET-hiv6k! ..

Meghivjuk Onoket osszes telefonvonalunkra ! Hfvjanak fol bennunket! Varjuk hiva-

saikat 1985. januar 7-en hetf6n delutan 14 es 18 6ra kozott!

Gondja van a Spectrum programjaival ? - kerjen tanacsot a BIT-LET kara-

csonyi kdzdnsegszolgalatatdl

!

Beteg a HT-programja ? - megoldja problemajat a telefonos BIT-LEl !

Nem ismeri a Commodore BASIC-jet? - hivja fol telefonjainkat januar

7-$n!

BIT-LET

HA LEHET, TARTSAK BE
AZ ALABBI BEOSZTAST:

SPECTRUM-TEMABAN

A

403-743-AT!

COMMODORE-OGYBEN HIVJAK
^A 403-755-OTI

MAS TEMAJU KOZLENDOJUKKEL
A 403-744- ET!

DE LEGALABB MEGMONDJUK,HA NEM TUDUNK VALAMIT!

S MAR EZ IS VALAMI!
MONPJA MEG ON IS. AM IT TUP!

SZAMITASTECHNIKAI M E I L E KIE1 • DECEMBER



A cfmbeli k6rd6st sok olvasdnk tette fdl az elmult hdnapokban. Tdbb mint f6l eve mar, hogy nagy csinnadrattaval beharangoz-
t6k az elsd nagy tomegben gyartott, 6s mint akkor mondtak: elorelathatolag rovidesen az uzletben pultrbl kaphatd magyar
mikrosz6mitdg6pet, a Primdt. A beharangozasban, valljuk be, BIT-LET-unk „anyja", az Otlet elen jart. Szfnes posztert is kap-
tak olvasoink a geprSI, meghirdettuk az 6tgepnyer6 palyazatot, amelyen nem csalas, nem amltas, 6t darab Prim6t nyertek a
szerencses megfejtdk a tavaszi BNV-n. Igy h6t nem csoda, ha sokan rajtunk k6rtek szamon, hogy mi tortent, hat hoi is az a
nagy derrel-diirral beharangozott gep.
Nehany hete elkezdtek terjedni a pletykak nagy szamban kiadott Prim6kr6l, sokan latni v6lt6k kCildnbdz6 ismerSseiknel a regen
vart gepet. Masok cafoltak ezeket a hireket. fgy hat kdteless6giinknek ereztuk utanaja>ni, hogy hoi is tart az iigy, s mi volt
a hosszu hallgatas oka.
A tenyek napvilagra t6rasa eldtt e sorok szerzdje tartozik egy vallomassal. Nem bizott a Primdban. A nagy majusi sajtdroham
utan fogadast kotott egyik kollegajaval arra, hogy a ceg altal erre a napta>i evre ig6rt 3000 darab gepbol ezer sem fogja elhagyni
a gyartosort. Nos, orommel jelenthetjuk, a fogadast a koll6ga nyerte.
E sorok frasanak napjSn, 1 984. november 28-an az Elektromodul Jaszai Mari t6ri iizlete vezetdjenek taj6koztatasa szerint nehany
tucat hijan elert«§k a gyar altal leszallftott 1000 gepet. Feltehetdleg e sorok megjelenesenek idejere mar 1500 fel6 kdzeledik
a kiadott gepek szama. Mdricz SandortoJ, a gep menedzseleset kezdettol iranyltd szakembertol (ma a SZTAKI Haldzati Fej-
leszto Le6nyvallalatanak, a KOZI-nak az igazgatdja) azt is tudjuk, hogy a tovabbi 1500 gep is gyartasi f6zisban van mar. Ebbdl
kovetkezik, hogy december vegeig aligha lesz 3000 g6p, m6gis meghajtjuk zaszldnkat, es 6szinte tisztelettel addzunk a t6ny-
nek, hogy ma m6 r val6ban van egy megv6sarolhatd magyar mikroszarmt6gep. Az Elektromodulnal azt is elmondtak, hogy naluk
veszik fol folyamatosan a megrendeleseket. S most tessek figyelni, mert ez valdban tdrt6nelmi pillanat:
Az uzlet vezetoje elmondta, hogy ma (november 28.) eljutottak odaig, hogy egy vevdnek, aki 64 kbyte-os Prim6t akart venni,
egyszerGen Ievett6k a polcrdl, es kezdbe adt6k a g6pet! ! ! Gondok persze vannak. A legkisebb, legolcs6bb 16 kbyte-os g6pbdl
van a legkevesebb, es erre van a legtobb eldjegyzds. Raadasul menet kdzben 6rkezett egy elsobbseget 6lvezd megrendeles.
A Tudomanyszervezesi 6s Informatikai Intezet 190 darabot rendelt ebbol a tipusbdl az 6ltalanos iskolak szamara. Hogy helyes
volt-e emiatt a tobb hdnapja va>d megrendeleseket „ad acta' tenni, erre pro es kontra ervek egyarSnt sorakoztathatdk. Min-
denesetre a t6ny - teny. A 16 K-s gepek megrendeldinek kicsit varniuk kell. A 48 6s 64 K-s gepekre viszont mar alig kell varni,
vagy mint a fenti eset bizonyftja, ha eppen szallftas van, nem is kell ! I Visszat6rve a g6p gyartas6hoz, menedzsel6s6hez, Mdricz
Sandorral folytatott besz6lget6sunkben hangot adtunk ama v6lem6nyunknek is, hogy talan feleldtlensdg, hib6s I6p6' volt olyan
nagy m6retu propagandakampanyt folytatni, amikor meg a g6p gyartasa a meg sem indult, M6ricz Sandor elmondta, hogy 6 is ugy
6rzi, valdban indokolatlanul elebe futott a g6p megjelen6s6nek a beharangoz6s. De ez elegendo tanulsag is volt szamukra.
A g6pek szallftasa mar okt6ber elejen megkezdodott, azdta inkSbb hallgatnak 6s sz6IHtanak, valamint a gepek min6s6g6nek
biztositasaval igyekeznek presztizsvesztesegiiket potolni.
Min6s6g: a g6pek 6tv6tel6vel, atadasaval kapcsolatban is 6rdeklodtiink a Jaszai Mari t6ri uzletben. Elmondtak. hogy az elso
sorozattal nagy zCrok voltak. Sz6z g6pbol hatvanat visszakiildtek. Ma m6r legfeljebb 1-2 darab hullik ki az 6tv6teli teszteleskor.
A g6ptulajdonosok persze m6g tal6lnak hib6kat. ^pp a kezdd sz6ri6k v6rhat6an nagyobb hibaszazaleka, valamint a szerviz-
h6l6zat beinditasanak kesese miatt december 31 -ig minden hib6s g6pet - koratol fiiggetlenul - visszacser6lnek a boltban.
Janu6rban azut6n beindul a GELKA nyolc vid6ki 6s egy budapesti szervize. K6rd6s, hogy lesz-e alkatr6szuk? M6ricz S6ndor
besz6lget6sunkkor sokf6le tervukrol besz6lt. Mutatta a Primo-fuzetek rovidesen megjelenfi els6 sz6mainak anyagat is. Ez
nagy segits6g lesz a „vajtfulGeknek", hiszen nem kell ROM 6s RAM fejt6ssel, chip-chup dolgokkal foglalkozniuk. Az elso k6t
fuzet ugyams teljes szoftver-, illetve hardver-leirast ad majd. A gy6rtdk ezt abban a rem6nyben adj6k, hogy a vaJtfulG g6p-
tulajdonosok mGszaki otleteikkel, szoftverfejleszt6seikkel oket keresik majd fol, s ily m6don a gephez egyre tobb perif6ri6t,
interface-t gy6rthatnak majd. Mert a kozeljovS terveiben ez is szerepel.
Egysz6val Primo ma m6r valdban van. V6gre szerkeszt6s6giink is kapott egyet kolcson. M6r pr6b6lgattuk, Izlelgettuk. Gszin-
t6n szolva ran6zesre el6gg6 elkeseredtunk. Amit az ugynevezett formatervezo muvelt ezzel a geppel, az 1 950- ben is 6divatu-
nak sz6mltott volna. A csatlakozdk berakasa - s ez mar gyartasi k6rd6s - a „legkeleteur6paibb" mOszaki berendez6seket jut-
tatta eszunkbe. De a bekapcsol6s ut6n a gep feledtetni tudta veliink amatorsegeit.
Most csak ennyit elsd benyom6sainkrdl, hiszen tal6n m6r januari szamunkban olvashatjunk Vallat6sunkat is a Primdrdl. Addig
pedig azoknak, akik meg akarjak rendelni, Ime az 6rlista, amelybdl kiderCil, hogy egy gepnek h6romf6le ara van. S ez szerintiink
nem baj

!

Hogy mi6rt eppen a mag6nv6s6rldk ara a legmagasabb, erre engedjdk meg, hogy most ne v6laszoljak, bonyolult kozgazdasagi
kerdes. Talan majd egyszer...

Tipus

A—32
A—43
A—64
A g*p tApegysige

kbyte ROM/RAM

16/16
16/48
16/64

Fogyasztdi ar nem kdziileti
va»arl6knak

11 500
16 150
19 339

4600

Ugynevezett ezakbolti ar
kdltsagvetasi szerveknek
pi. Iskolak, mOv. hazak
9 661

13 434
16 063

3 816

KtizOleti 6r minden
forgalmiadd-koteles cegnek

10 743
15 094
18 071

4 288
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POLYGON

-

Teledata rendszer

Az SZKI professzionalis szemelyi szam(t6-

gepere kidolgozott zartkoru teledata rend-

szer lehet<5ve teszi a szamft6gepen kozpon-

tilag nyilvantartott informacio tobb, olcs6

terminallal val6 egyideju lekerdezeset. m6-

dositasat.

A TELEDATAROL AltalAban
Napjainkban egyre inkabb tert hbditanak

a televfzi6t magukba foglalb ujszeru infor-

macibs rendszerek. Ilyen rendszerek a vi-

deb. a kabelteve. a kepujsag, a teledata

rendszerek.

A videb magnesszalagon rdgzitett filmszeru

- konnyen masolhatti. barmikor ismetelten

megjelen(thet6 - informaci6t a 1
1 it el6.

A kabelteve egy kozossegi studi6 es az or-

szagos musorsz6ras antennajeleit juttatja el

tobb vev6keszulekbe. Ez a rendszer altala-

ban egy intezmenyre vagy Iak6telepre ter-

jed ki.

A kepujsag az orszagos tevekozvetites utjan

nehany szaz informaci6s kepernyfioldal

sugarzasat valtisftja meg. Ezt a szolgaltatast

specialis tevekeszulekkel rendelkez<5k vehetik

igenybe. Az informaci6s oldalak kozott tav-

vezerlo" segitsegevel szamjegygombok le-

nyomasaval lapozni lehet.

A teledata a kepujsaghoz hasonl6 kep-

erny<5kepeket jelenft meg. specialis szines-

teve-keszuleken (teledata-terminalokon). A
szolgaltatasok azonban mennyisegileg es

min<3segileg is meghaladjak a kepujsag rend-

szerenek szolgaltatasatt.

Ez ut6bbi rendszer egyeslti magaban a telefon.

a televfzi6 es a szamft6g6pes adatfeldolgozas

valamennyi jellemz<5jet es el6nyos adottsagat.

Lehet6ve teszi. hogy tobb teledata-termi-

nal kozvetlenul vagy telefonvonalon keresz-

tul csatlakozhasson a szamit6gepre annak

erdekeben. hogy a terminal kezelGje - aki a

televlzi6 elfitt all - nehany ezer informacibs

oldal kozott valogathasson. vagy a szarm'tri-

gepen nyilvantartott adatokat lekerdezhesse,

s<3t m6dos(thassa. Vagyis ketiranyu infor-

maci6forgalmat tesz lehetflve.

A teledata rendszer tehat egyszeru kezelesu.

nagy tomegben elterjedt es ezert olcs6. teve-

szeru terminalok segitsegevel nyujt szam(t6-

gepes szolgaltatasokat es teszi lehet<5ve adat-

bazis kezeleset.

FELHASZNALASI LEHETOSGGEK
A POLYCON rendszernek az altalanos tele-

data szolgaltatasai vannak meg. ennek meg-
felel<3en a Iegkul6nb6z6bb teruleteken alkal-

mazhatri.

Ilyen teruletek a kovetkez<5k:

keszletgazdalkodas

raktargazdalkodas

Bvallalati informacibs rendszer

kereskedelem

bankugylet
helyfoglalasi rendszer

szallitcis szervezese

oktatas

A POLYCON RENDSZER
HARDVERELRENDEZESE
A rendszer a mukddese soran tobb - a

PROPER-16-ra kapcsolt - teledata-termmalt

szolgal ki (1 . £bra).

A teledata-termmaloknak tavvezerlfije vagy

alfanumenkus billentyuzete van. A terminal

keze!6je ennek segitsegevel kozolheti szan-

dekat.

A POLYCON SZOLGALTATASAI
Hmenubfll valasztott informaci6megjele-

m'tes

el6z6 lap. kovetkez6 lap lehivas

kozvetlen lapvalasztas

tajekoztat6-informaci6 keres

adatbevitel

valtoz6 tartalmu informacibmegjelemtes

jogosultsagvizsgalat

uzenetkuldes
A felsoroltak megval6sltasahoz a keperny<5-

kepek es az azokhoz rendelt kiegeszitti infor-

maci6k rogziteset, archivalasat vegzi a

POLYEDIT nevu el6keszit6 szerkeszt6 prog-

ram.

A POLYEDIT felhasznalasaval a keperny6n

megjelenitendG - szlnes. grafikat is tartal-

maz6 - oldalak szerkeszthet<5k. Ezenkfvul

kijelolhet<5 az egyes terminalkezel6i billentyu

leutesehez tartoz6 legkozelebb megjelenf-

tend<5 kep szama.

A kepernyfin mez6k definialhat6k. amelyek

bemeneti gyujtes utjan bevett adat kep-

erny6re val6 visszalrasanak poz(ci6it. vala-

mint a valtoz6 informacib kepemy<5re (rasa-

nak pozfci6it tartalmazzak.

A POLYEDIT el6keszit<5 program egy alap-

kiepftesu PROPER-16 es egy racsatlakoz-

tatott teledata-terminalb6l al!6 konfiguraci6t

igenyel.

MENUBOL VALASZTOTT
INFORMAClOMEGJELENlTtS
A POLYEDIT szerkeszt<5program segitsegevel

elfiallftott kepek tartalmazhatnak valasztekot.

Ilyenkor a keperny6n a valaszthat6 szol-

galtatasok vagy kategbriak felsorolasa lat-

szik. Ez a menu (2. abra).

INFORMACIO

1. Tajegyse'g szennt

2. Ar alap j an

3 Evszak a lap j an

SZKI SYSTEM P 103

2. abra

A cfmszavak el6tt al!6 szamok egyikenek

leutese eseten az adott valasztashoz tartoz6

ujabb kep jelenik meg a keperny<5n. Hibas

valasztas eseten a rendszer hibat jelez az

utols6 sorban megjelenftett uzenettel es

helyes valasztast var. Az egyes kepek menu-

jeb6l valaszthat6 kepek rendszeret lerajzolva

letrejon a valasztasi struktura. a menu-

struktura (3. abra).

S 2 A M ITASTfCHN IKAt MEUEKLET DECEMBER
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Felvilagosftast ad:

Sci-L
Vevdszolgalat
1011 Budapest
Iskola utca 10.

Telefonszam : 260-000
Telexszam : 22-4590

EL0Z0 LAP, K0VETKEZ0 LAP K£r£S
A megjelemtett kepek szamat a POLYCON
feljegyzi. fgy lehetSseg van az 6ppen lat-

hat6 kepet megel<5z<5en megjelemtett k6p-
ernyfltartalom el6hfvasara.

A visszalapozas igenySt a * 6s a ^ billentyuk

egymast kovet6 lenyomasaval kell jelezni.

A kepekhez szerkeszt6skor kijelolheto" az
adott k6pet logikailag kovet6 k6p. E? a

funkci6 a ^ billentyu Ieut6s6vel erhet<5 el.

KOZVETLEN LAPVALASZTAS
Ha a terminal kezelflje a valasztasi strukturat

ismeri. vagyis tudja, hogy a szamara fontos
kepnek mi a szama, akkor nem szuks^ges
v6gighaladnia kepek soran. hanem kozvet-
lenul megadhatja a k(vant lap szamat. PI. a

245 karaktersor bevitele>e valaszul a

POLYCON a 245-6s kSpet jelemti meg.

TAj£KOZTAT0 informaciokeres
Az egyes kepekhez bovebb magyarazatot
lehet rendelni. Erre ffileg az adatbevitel
soran van szukseg. a megadand6 adat pontos
korulirasa erdekeben. A segit<5 informaci6-
keres eseten a POLYCON az adott allapotot
megjegyzi, megjelenfti a segft6 informaci6t
tartalmaz6 kepet vagy kepeket. majd vissza-
frja a segitsegker6ssel megszakitott kepet,
fgy a tajekoz6das utan az adatbevitel ugyan-
ott folytathat6. ahol felbemaradt.

ADATBEVITEL
A rendszer a POLYEDIT-tel el<5re definialt

mez<5kbe adatot gyujt (4. abra).

Adatbevitelkor a terminal kezel<5je csak a
kijelolt mez6k tartalmat mtidosithatja. Le-
het6s6g van a mez<5k tetsz<5leges m6don 6s
sorrendben val6 kitolt6s6re. A mez<5n belul
es mez6k kdzti kurzormozgatas a fol-. le-.

jobbra-. balra nyil leutesevel val6sithat6
meg.
Az adatbevitel veget a CR billentyu leutese
jelzi.

VALTOZO tartalmu
INFORMAClOMEGJELENlTES
A POLYCON lehet<5seget ad arra. hogy az
el<5keszi't6 szerkeszt<5program altal definialt

mez<5ket a programbol valtozo informaci6val
toltsuk fel (5. abra).

Az alkalmazdi program altal el<5alh'tott karak-
tersor a k^pernyrtre masol6dik.

JOGOSULTSAGVIZSGALAT
A POLYCON lehet<5seget ad arra. hogy bizo-
nyos informaci6k csak az arra jogosult sze-

melyek szamara legyenek hozzafe>het<5k.

Egy-egy alkalmazashoz vagy akar egyes ke-
pekhez is hozzaferesi kulcsok defimalhat6k.
A hozzaferesi kulcsokhoz jelszavak rendel-

hetflk. amelyek meghatarozzak az adott jel-

sz6val lekerheto" mformaci6k halmazat.
Minden k6p megjelemteset jogosultsagvizs-
galat el<5zi meg.

uzenetkuld£s
A POLYCON. ill. az alkalmazdi program, bi-

zonyos esetekben uzenetet kuld a keperny6
utols6 soraba.

(PI. hibas adatbevitel. illetektelen hozzaferesi

kiseTlet stb. eseten)

HARDVER-, ILLETVE
SZOFTVERKORNYEZET
A POLYCON programrendszer .z SZKI
PROPER-1 6/A es PROPER 16/W pro-
fesszionalis szemeTyi szami't6g6peken
PROMT operaci6s rendszer alatt hasznal-

hato.

cp

3. abra

4. abra

KURZOR

SZKI SYSTEM P 836

5. abra

A terminalok a PROPER-1 6 csoportos ter-

mmalvezerl<5j6n es az altala kezelt egy-ket
- egyenkent 6 vonalat kezelo" - csatol6 ka>-

tyan keresztul kapcsol6dnak a rendszer-
hez.

A POLYCON rendszer szolgaltatasai nem-
csak szi'nes teledata terminalokr6l. hanem
egyszeru aszinkron terminalokr6l is igenybe-
vehet6k.

C 0
Az SZKI a programtermekeirdl a Magyar
Elektronika clmu lapban is rendszeresen
jelentet meg ismertetdket

!
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A mikroszoftver mikropiaca - avagy a 22-es csapcteja (POKE 22, PEEK 22)

Vajon van-e m4r t4nyleges piaca a mikrog4pes szoftvernek vagy m4g
va'rnunk kell egy kicsit?

A piac: vevdk 4s eladdk taia'lkoza'sa'nak szlntere. drucsere. kdlcsond-

sen eJdnyds felte'telek alapja'n. Pr6b6ljuk megvizsgMm eldszor a

sza'mokat, majd a r4sztvev6ket 4s 4rdekeiket!

A mikrogepes programkatal6gusok 300-400-fele termeket hirdetnek

(a kozolt tablazatok az LSI mikrogepes programkatalbguson alapul-

nak). Az 1. ta'bla'zatban a gepenkenti mennyisSget 6s a megoszlaso-

kat talaljuk. A legtobb egyedi programot C 64-re. az iskolagepre,

VT 20-ra valamint kalkulatorokra klnaljak. Az ugyviteli celokra is

hasznalhat6 gepeknel a szamok esetenkent 8-1 5 egyedi programot

takarnak (M08X. Floppymat. TAP 34 stb.). Tiszteletre melt6 erfl-

feszftesek vannak egy-egy tfpus koncentralt szoftverkfnalata mogott

(pi. a MUSZI, az SZKl, a Floppymat eseteben). Egyertelmu a fej-

lesztok es a fogyaszt6k ertekltelete bizonyos geptlpusok eseten:

„mikro"-sz(nvonalu hardverre vagy mikrosorozatra meg mikro-

szoftvert sem erdemes fejleszteni. A 2. ta'bla'zat a temavalasztekr6l

tajekoztat. A b<5 ..rendszerprogramok'-csoport operaci6s rendszere-

ket. ford(t6kat. bovi'teseket takar; az adatkezelesi segedprogramok

fontossagat mutatja az ilyen programok viszonylag b6 kfnalata.

Viszonylag kev6s a komplett vallalati rendszer. bar ezek mm. 20-40

egyedi reszprogramot tartalmaznak. Impozans az agrargazdasagi kf-

nalat es orvendetes a szovegfeldolgozas ..betorese" ez utobbi terna

nyugati diadalmenetet valbszinuleg a szellemi munka olcs6saga

miatt nem tudjuk kovetni. Tiszteletre melt6 az oktat6programok b<5-

vul6 valaszteka a szinte nevetsegesen alacsony arak mellett.

Ranezesre tehat minden rendben van. Csakhogy az orszagban nem

ennyi programot forgalmaznak - 6s f6leg nem ennyi van hasznalat-

ban! Tobb szaz szakember tert at a nagygepes technikarbl a mikro-

gepekre, tobb ezren tanultak meg a programozas kulonboz6 szint-

jeit. Az altaluk keszitett programok azonban nem jutnak el erre a

piacra, nem kerulnek az ujsagok hirdetesi rovataba, a katal6gu-

sokba.

Vajon miert? Pr6baljunk valaszolni a kerdesre: kinek erdeke a szoftver-

piac olajozott mukodSse. az olcs6. kdnnyen elerhet<5. valtozatos

programterm^kek folyamatos kmalata?

£rdeke-e a programfejlesztflnek. hogy a vev6 mashonnan vegyen

kesz rendszert? Fog-e a vallalati csoport a f6noknek k6sz programot

ajanlani. mikor fizeteset programfejlesztesert kapja? A tanacsadasra

felkert szervezet. gm stb. talan programkatal6gust ad a megrendeIG

(e!<3sz6r csak erdekl<5d<5 !) kezebe. vagy ,.el<5zetes rendszertervet"

arkalkulacioval?

Olyan ez, mintha minden uzemi konyhan a szakacs szakacskonyvet

frna. a vallalati kozgazdasz pedig Marxnak kepzelne magat. (gy vi-

szont nem jutunk el6re a mikrogepek tomeges alkalmazasaval: csak

eveket pazarlunk alapvetG megoldasok ujraragasara.

A korbenforgas oka a 22-es csapdaja:

Kev4s programot kina'lnak? fgy nines Arkontroll.

Kev4s c4g hirdet? A vevdben hamis kep alakul ki.

Dr4ga a k4sz program? Vegyunk fel sajM embereket. tartsunk tan-

folyamot magunk!

Van m4r sajM szem&yzetunk? Akkor persze minek vennGnk k4sz

programokat?

Egy centralizalt szamftokozpontot nem szednek szet, nem adjak el.

ha egy rendszer bedoglik, vagy nem hozza az (gert parametereket.

A mikrogeppel viszont kdnnyen megtortenhet. hogy a felresikerult

hazilagos rendszer lattan a vezet<5 hosszu evekre lemond az ujabb

vasarlasr6l vagy programfejlesztesr6M Talan mar most kes<5: mire

az els<5 katal6gusok megjelennek. a lapok megteltek szoftverhirde-

tesekkel - mar minden komoly felhasznal6 megvette a gepet, fel-

vette a programoz6kat. Ieszerz6d6tt nehany fejleszt6vel. Ki lesz tehat

a vev<5 ezen a piacon? Egy cegnel csak egyszer (rnak meg egy prog-

ramot - haromhavonta mas t6maban ...

Mi hianyzik tehat - az olcs6 hardveren kivul ?

Nyilva'nossa'g minden programnak. amely valahol valamit bizonyf-

tott. A mukodfi. bevalt rendszereknek. az otthon butykolfiknek tamo-

gatas. a forgalmaz6k altal nyujtott ..kockazati elfileg", hogy piac-

kepesse valjanak a termekek. Lehet. hogy pillanatnyilag segftene egy

folyamatos szoftverklnalat valahol a sajtbban - de akkor ne 6t lap-

ban, vagy ne a szakma lapjaban! A radikalis megoldas: folyamatosan

mukod<5. gyart6tol es forgalmaz6t6l fuggetlen ta]ekoztat6-tanacsad6

0

szolgalat. amely a teljes elerhet6 szofvervalasztekot kepes attekinteni

es amelynek erdekeben all ezt naprakeszen ajanlani.

Az ilyen piac informal: a fejleszt6t orientalja. a gepvasarlbt befolya-

solja. a geptulajdonost meg6vja a tulzott kiadasokt6l. szabalyozza

az arakat.

A k6rdes azonban tovabbra is nyitott: kinek all 6rdekeben a piac

t6nyleges mukodtetese - itt 6s most?
dr. Dobay PSter

f. Ublixmt: A ktr&tkmde/mi progrmmok g4ptJpM*onk*nt

G4ptipu« Prog-

ra-

mok

Megjegyzts

ABC-80 19 oktatas. mQszaki problAmAk

Aircomp-16 8 oktatis, jat4k, matematika

Commodore 64 55 minden teriilet. nemi iigyvitel

EMG-666 12 mOezaki-matematikai. komplex vallalati

programcsomagok

Floppymat SP 17 komplex vallalati ugyvltel

HP 9845 B 4 statiwtika, mOazaki azimitasok

HT1080Z 38 oktatasi csomagok, demon»traci6

Mickey-80B 4 mOszaki, adatgyQitfl programok

M08X. Proper 20 minden tema, iigyvitel is

PTA-4000 (Sharp) 20 atatisztika, ddnteselfikeazites

PTK-1096 (Texaa) 30 egyedi statiaztika, elemzea

Robotron tiposok 8 komplett ugyviteli rendazerek

Sinclair ZX 81 20 adatkezel6k. matematika, jatek

ZX Spectrum 6 mflazaki, matematikai programok

TAP 34 14 gazdalkod&si. ugyviteli caomagok

TPA 8 8 rendszerbdvitftk. iigyvitel

TPA Janua. Ouadro 7 operacios rendszer. szdvegszerkesztes

Varyter 4 szdvegszerkesztes

VT20-VT20/A 23 operacids rendszer, adatkezelea. iigyvitel

egyebtfpuaok 18 iigyvitel, statisztika

t6bb tlpuson fut6 15 kiildnf6lek

2. tiblizat: A klnSH t*m»k6r6k ftl*mz5i

Temak6r Prog- Arkateg6ria

ram

rendsz^'orogramok 43 10-100 eFt

adatkezelea 30 6- 40 eFt

mOazaki szamitasok 14 5-100 eFt

mat. statisztika 24 5~ 15 eFt

komplex vallalati 7 60-200 eFt

rendszarek

vallalati tervezes, 15 10- 50 eFt

dontesel6keszltes

vallalati iigyvitel 45 30-100 eFt

agrargazdalkodas 35 2- 40 eFt

szdvegfeldolgozas 16 10- 40 eFt

oktataa 41 200-1000 eFt

egy4b programok 33 400-2000 Ft

Jellegzetes g4ptipusok

mind
mind
Sinclair. C 64, EMG' M08X
Sinclair, PTA-4000. C 64.

PTK1096
M08X. EMG-666, VT20

C64. TAP 34, PTK1096

Floppymat, Robotron, M08X,

VT20, C 64, TAP 34

PTA-4000, TAP 34, VT20.

Floppymat, C 64

C 64, M08X, TPA
ABC80, HT 1080, Aircomp

HT 1080, C 64, ABC 80

„Az intenziv gazdasagi fejlodes

egyik foltetele az.

hogy a szamitastechnikai ku/tura

elterjedjenV
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MEGJEGYZfeSEK A HARMADGEPNYERp FELADATAIHOZ
1. Radioaktiv dobozok. Elerheto pontszam: 12
A feladat eleg nehfcnek bizonyult. a beerkezett megoldasoknak majdnem a 2/3-a teljesen rossz volt. Orultunk neki hoov 3 lenveaes™kulonbozO megoldasfajtat fedezhettunk fe a megoldasokban. ezek kozott volt a mi megoldasunknaliSTiKK
T^lVr ^

e9° ld

^
sunk -^taanosabb

.
azzal a m6dszerrel nemcsak 10. hanem akarhany dobozra meg lohet oldTni aE tot a!omegoldasoknak azonban csak valarmvel tobb mint a fele erdemelt 1 2 pontot. ugyanis azt hogy 6-nal kevesebt. merps ™f32!S2«

J

sokan nem bizonyltottak (vagy nem pontosan). ped.g az egyaltalan nem nyllvanval6.
kevesebb meres nem elegendo.

2. 105 eres kabel. Elerheto pontszam: 12

mlL'^^R^c't'^^f
bb Q0

"i°
X.° k°ZOtt '

dt6kosalnk^k
. ™m azt elore gondoltuk: persze azert itt ,s szep szamban crkezett rosszmego das. B,ztos tobben eszrevettek. hogy a ..mmtamegoldasbdl" k.maradt annak b.zonygatasa. hogy 1 cs6nakazas nem eleqendfiszenntunk ez nyilMln emjatt senkitol nem ,s vontunk le pontot. persze orultunk annak. hogy nehany nafun aTdosTb"fatekos eztis be(rta a megoldasba. Nehany bekuld6nk figyelmebe ajanl|uk. hogy 1+2+ + 15 = 120 es nem 105 MrSi f* w*r? J f- 1. t

le pontot. Erre a feladatra is 2 lenyegesen kulonbdzo megoldasfajta erkezett.
9 S6m VOntUnk

3. Zsakbamacska. Elerheto pontszam: 2 + 5 + 3 = 10
A feladatok eleg konnyunek bizonyultak. bar sokan vesztettek 2 pontot a 2. feladatnal. m IVel azt nem irtak le hogy 23 fekete labbal mar

^f9^ 3 ,e
l
ada,ban

'r
l ™veletsort ugy elvegezni. hogy a kivant dolgokat tapasztal,uk. [EnelkuiS meStsTatT

ennyfvan ]

* (term6SZeteSen 0 pon,os) ™floldasoknil. ahol az szerepelt. hogy 20 fekete lab Veil legalabb. mert az1 fekete macsklak
A p^lyazaton 1 4 olvasdnk erte el a maxim^lis 34 pontot. Kozbttiik sorsol|uk ki a ZX 81 -et

a c?r?n?^h°
n mi"d

f
n
/
rinte"f "ivesen latunk 1985. januar 7-en 10 6rakor az Otlet szerkesztosegeben.A sorsolasban ermtett ^PnyerCjeloltek a kovetkezSk: Szabo Csaba (Bp.. Sallai u. 19. 1211). Kutan.cs Ferenc (Tatabanya. Gal Itp

ttfeit^Jgy^ F
^ ut

12 ^* Kosz*er Vilmos (Bp.. XIV.. Colombus u. 33. 1145) Csuri Mikl6s(Szeged. Urhajbs u. 8/B 6723); Foldvar. Csongor (Bp. Balzac u. 8-10. 1136); Okros Laszld (Bp Rakosoa ak Dark 7 11471

"larber^M^'^^toO^^t^d" I W&S? f*" If!
U 48

'

1043):^^^^^^1
:7/:V:. r '*

' ffi'*
0'*0dy Zolt

*? <^°'C
-
Derkov.ts u. 50. fsz.4. 3529). Juhasz Laszlb (Miskolc. Derkovits u.

( p- Sz'9°nY u
-

1

6

/b 1083 )- Lengyel Csaba (Bp.. Obsitos ter 13. 1155).

Utolso feladatunk legyen egy jatek. A neve: TERBELI MALOM, bar,
mint ez a leirasbol ki fog deriilni, lenyegeben az amobanak egy
terbeli valtozata>6l van szo. Hogy miert pont ez? Azert, mert ugy
erezziik, hogy erre'a jatekra viszonytag nem tul sok munkaval olyan
program keszltheto, mely az emberi jat^kost az esetek tobbs6g6ben
meg tudja verni.

k A jat6k leirasa: adott egy tabl^n 4x4 - 16 fuggolegesen kiemelkedo
palcika, valamint 32 piros 6s 32 kek korong. A korongok a kdzepiikdn
lyukasak, igy a palcikSkra rahuzhatok; egy palcara pontosan 4 korong
fer ra (I. az Sbrat!). Fontos, hogy ha egy korongot egy palcara
helyezunk, akkor ott „leesik", tehat a pSIcSn legfelul levo korong
felett fog kozvetlenul elhelyezkedni. (Ez a kiildnbseg a LOGI nevu
terbeli amobaval szemben.)

A jatekot ketten jatsszak, az egyikndl vannak a piros korongok,
a masiknai a kekek. Mondjuk, hogy mindig piros kezd. Ezutan felvaltva
raknak 1-1 korongot, mindig tetszoleges olyan palcara, amelyen meg
4-n6l kevesebb van. Az a szm nyer, melybol valamely te>beli egyenes
menten 4 van egy sorban.

Megjegyz6s: a jat6k a kereskedelemben kaphatd. A feladat az, hogy
olyan programot frjunk, mely a jatekot ember ellen eleg j6l tudja
jatszani (tehat egymas ellen nem fogjuk versenyeztetni a programokat).

WL Nem koveteljiik meg a j^tek grafikus megjelenftes6t, eleg ha a gep
k '»na lepeseit. Persze az dtletes megjelenitesert plusz pontokat lehet
szerezni, de javasoljuk, hogy ezt minden csapat hagyja a vegere, hisz^ a fontos az, hogy a program egyaltalan mukodjek (tehat

adminisztraljon 6s szabalyosan I6pjen); masodlagos szempont is
inkabb az, hogy min6l jobban jatsszon, s csak harmadlagos a meg-
jelenftes.

i

i
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